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på svenskaps
Grattis!

Du bor i ett av de

139 226 
hushåll som får den

här tidningen i
postlådan.

Svenskfinlands största gratistidning om kultur och fritid – På svenska!  
Tidningen utkommer fyra gånger per år med aktuella teman.  

Den nya musikalen 
Chans har urpremiär 31.7 i 
Baltichallen i Mariehamn. 
FSU-projektet är en upp-
följare på succémusikalen 
Vaude som turnerade på 
fastlandet 2009. Under hös-
ten kommer Chansgänget 
att turnera i Svenskfinland.

Chans går över regiongränser 
och sammanför ungdomar från 
hela Svenskfinland. Vi ställer 5 
frågor till regissören Lidia Bäck.

Hur skiljer sig detta pro-
jekt från annat du arbe-
tat med?
– Det är mycket nytt som det 
här projektet för med sig. Det 
är den största ensemblen jag ar-
betat med hittills. På scenen har 
vi 29 ungdomar i 15-19 års ål-
der. Bakom scenen har vi 8 ung-
domar som deltar i planerandet 
och utförandet av det praktiska. 
Produktionsteamet består av yt-
terligare 12 personer som alla är 
mer eller mindre erfarna i bran-
schen. Det är också första gång-
en jag arbetar med nyskriven 
text samt nykomponerad musik.

Repetitionerna är i full 
gång på läger runtom i 
landet. Vilka utmaningar 
medför det?
– Det här projektet är en kapp-
löpning med tiden som heter 
duga vilket lägger mycket mera 
krav på förarbetet för den här fö-
reställningen till skillnad från ti-
digare. Tidigare har jag kunnat 
ta vissa ”problem” då de kom-
mer, jag har kunnat lösa dem 
längs med, i processen. Nu för-
söker vi i produktionsteamet 
förutse allt och lösa musikalen 
grundligt både analytiskt och 
tekniskt i god tid så att all repeti-
tionstid används till fullo.

Vad handlar Chans om?
– Chans handlar om att se sig själv 
i spegeln. Om att bemöta, ifråga-
sätta och rannsaka sig själv för att 
kanske till slut acceptera sig själv.

Vad behövs för att före-
ställningen skall lyckas?
– Motivation, ambition och 
mycket hårt arbete. Alla i ensem-
blen måste tro på, och jobba för 
samma sak. Jag tror på ensemble-
arbete och att en föreställning of-
tast är just så stark som den sva-

gaste länken. Därför är det viktigt 
att alla har utrymme att utvecklas 
och arbeta. Det betyder inte att 
demokrati fungerar inom teatern. 
Tvärtom är det viktigt med snab-
ba beslut och att det finns perso-
ner som kan och vågar ta de be-
sluten då det behövs.

– Projektet är unikt på det sät-
tet att vi har handplockat män-
niskorna både på scen och 
bakom den. Det är en fantas-
tiskt begåvad grupp människor 
som var och en inspirerar mig 
enormt. I gruppen finns det ing-
en brist på ambition.

Vad man skall tänka på 
om man vill testa på skå-
despeleri?
– Först och främst  behövs det 
motivation och hängivelse. Jag 
rekommenderar också att man 
blir du med tanken av att våga 
göra bort sig och njuta av det. 
Att jobba med teater är roligt, 
fascinerande, insiktsgivande, 
fantastiskt, beroendeframkallan-
de, frustrerande, tungt, euforiskt 
och ibland helt absurt. 
Fatma matar

Biljetter & info: chans.fi

Åland får sin Chans

 ■ Artister i Österbotten
Christoffer Bergman (Korsnäs), Feli-
cia Eriksson (Vasa), Joel Forsbacka 
(Nykarleby), David Hellman (Nykar-
leby), Alexander Holmlund (Närpes), 
Fanny Julin (Jakobstad), Jenny Le 
(Jakobstad), Diana Lillhannus (Lapp-
fjärd), Paula Lindén (Nykarleby), Ka-
tarina Lindroos (Malax), Hilde Losvik 
(Nykarleby), Alva Sandström (Max-
mo), Ksenia Timoshenko (Oravais)

 ■ Artister i nylAnd
Hanna Bonsdorff (Helsingfors), 
Emilia Englund (Karis), Benjamin 
Gripenberg (Vanda), Sonia Haga 
(Helsingfors), Vivi Laakko (Borgå), 
Pia-Maria Nickström (Helsingfors), 
Lukas Rusk (Hautjärvi), Emelie Se-
derholm (Grankulla), Kira Söder-
ling (Västerskog), Richard Söder-
lund (Esbo), Vilma Virtanen (Esbo), 
Sebastian Westergård (Esbo), Benji 
Westerlund (Ekenäs)

 ■ Artister på ålAnd
Elisa Gustafsson (Saltvik), Elin 
Häggblom (Geta)

 ■ Artister i åbolAnd
Hedda Heinonen (Pargas)

 ■ bAckstAge i Österbotten 
Hanna Björklund (Malax), Felicia 
Korpelin (Jakobstad), Evelina Kulp 
(Korsnäs), Fatma Matar (Terjärv)

 ■ bAckstAge i nylAnd
Frida Lönnroos (Borgå), Filip Hed-
krok (Ekenäs)

 ■ bAckstAge i ålAnd
Didrik Svahn (Sund)

 ■ bAckstAge i åbolAnd
Alexander Salvesen (Åbo)

 ■ produktionsteAm
Projektledare: Jonatan Fogelholm. 
Regissör: Lidia Bäck. Kapellmäs-
tare: Lauri Salokoski. Sånglärare: 
Anna Wiksten. Koreograf: Sebasti-
an Wennström. Scenografi: Ruska 
Schönberg. Ljus: Tobias Lönnquist. 
Ljud: Stanley Lönnquist. Dräkt: Car-
mela Wager. Maskering: Laura Nau-
manen. Reporter: Ingrid Svanfeldt. 
Ungdomsledare: Mikael Maltzeff.

 ■ ArrAngÖr & initiAtiv
Finlands Svenska Ungdomsför-
bund FSU rf. Projektet understöds 
av Svenska kulturfonden, Undervis-
nings- och kulturministeriet, Ålands 
kulturdelegation, Konstsamfundet 
och Sparbanksstiftelsen i Esbo.

5
frågor
till Lidia Bäck, 
regissör för mu-
sikalen Chans.

foto: frida Lönnroos

En del av skådespelarensamblen i ungdomsmusikalen Chans under repetitionerna. 
Från vänster Joel Forsbacka, Sonia Haga, Benjamin Gripenberg och Christoffer Bergman. foto: frida Lönnroos
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 ■ Vanda
vanda teaterförenings som-
marteater 2011 är sagan om 
 askungen i en modern och lek-
full icke-traditionell version för hela 
familjen. 

spelplats: Veininmyllys idylliska ut-
omhusscen i Dickursby. Dickursby-
vägen 42, 01300 Vanda (mittemot 
Heureka på andra sidan ån).
regi: Martina Roos 
musik: specialskriven av Eeva Saas-
tamoinen
biljettpris: Vuxna 10 €. Barn 3–12 år 
5 €. Kontantbetalning.
biljettbeställning: per tel 050-
5390818.
Arrangör: Vanda Teaterförening rf. 
Tel 050-5390818
mer info: www.vandateaterfo-
rening.fi/sommarteater

Premiär  
tisdag 31.5 kl. 19.00

Föreställningar 
onsdag 1.6 kl. 19.00
torsdag 2.6 kl. 18.00
söndag 5.6 kl. 18.00
tisdag 7.6 kl. 19.00
onsdag 8.6 kl. 19.00
torsdag 9.6 kl. 19.00
söndag 12.6 kl. 18.00
tisdag 14.6 kl. 19.00
onsdag 15.6 kl. 19.00
torsdag 16.6 kl. 19.00
söndag 19.6 kl. 18.00
tisdag 21.6 kl. 19.00
onsdag 22.6 kl. 19.00

 ■ esBo
Finns sommarteater ger 
Karlsson på taket 

plats: ”Teaterkullen” Holmen i Kök-
lax  (norr om Esbogård)
regi: Christian Lindroos
scenografi: Janne Siltavuori
sånginstudering: Johanna Fern-
holm
musikinspelning- & arr.: Robi de 
Godzinsky
dräkter: Sussy Räihä
byggare: Onni Boström
producent: Ellen Laakso
biljetter: Tuula Olander

biljettpris: Barn upp till 12 år med 
egen sittplats 6 euro. Vuxna 12 euro
Ingen grupprabatt. Bokade biljetter 
löses ut på spelplatsen mot kontant 
betalning.
mer info: www.ebuf.org

Premiär  
onsdag 8.6 kl. 19.00 
Föreställningar 
lördag 11.6 kl. 16.00
söndag 12.6 kl. 16.00
måndag 13.6 kl. 19.00
tisdag 14.6 kl. 19.00
torsdag 16.6 KvÅ
lördag 18.6 kl. 16.00
söndag 19.6 kl. 16.00
måndag 20.6 kl. 19.00
tisdag 21.6 kl. 19.00
onsdag 22.6 kl. 19.00
måndag 27.6 kl. 19.00
tisdag 28.6 kl. 19.00
onsdag 29.6 kl. 19.00
torsdag 30.6 kl. 19.00
lördag 2.7 kl. 16.00
söndag 3.7 kl. 16.00

 ■ RaseBoRg
raseborgs sommarteater ger 
Trollkarlen från oz.
 
En medryckande, magisk och musi-
kalisk resa på Svenskfinlands störs-
ta sommarteater 30.6-3.8.   I den 
här musikteatersagan för både sto-
ra och små förs flickan Doroty och 
hennes hund Toto bort av en virvel-
storm, och hon hamnar ovan regn-
bågen i det underbara landet Oz 
- där allt kanske ändå inte är så un-
derbart som det först verkar.
L. Frank Baums klassisker har mo-
derniserats och anpassats till Rase-
borgsscenen av Bobo Lundén, som 
också står för regin. Största delen 
av musiken nykomponeras av ka-
pellmästaren Teddy Granroth, men 
givetvis ingår filmörhänget Over 
the Rainbow (Ovan regnbågen).
 
På scenen medverkar ca 50 amatör-
skådespelare från hela Västnyland, 
samt en femmannaorkester. I hu-
vudrollen som Doroty ses 20-åriga 
Marika Karlsson, i övriga roller både 
kända Raseborgsprofiler och nya 
förmågor.

 biljettpris: Vuxna 22 €, barn un-
der 13 år 12 €. Grupprabatt minst 
20 pers.
bokning: Tel. 0600-12550 (0,67 €/
min+lsa) vardagar kl. 9–16, övriga 
tider telefonsvarare. Föreställnings-
dagar även lör–sön kl. 11–15. 
Förköp: NetTicket.fi samt återför-
säljare, t.ex. Luckan.
info & gruppbokning: Tel. 019-
2415035 vardagar kl. 9–16.
Arr: Västnyländska Ungdomsring-
en VNUR
mer info:  på www.raseborg.org/oz

Premiär  
torsdag 30.6 kl. 19.00

Föreställningar 
lördag 2.7 kl. 17.00 
söndag 3.7 kl. 17.00 
onsdag 6.7 kl. 19.00 
torsdag 7.7 kl. 19.00 
lördag 9.7 kl. 17.00 
söndag 10.7 kl. 17.00 
tisdag 12.7 kl. 19.00
onsdag 13.7 kl. 19.00 
torsdag 14.7 kl. 19.00 
onsdag 20.7 kl. 19.00 
torsdag 21.7 kl. 19.00 
lördag 23.7 kl. 17.00 
söndag 24.7 kl. 17.00 
tisdag 26.7 kl. 19.00 
onsdag 27.7 kl. 19.00 
torsdag 28.7 kl. 19.00 
söndag 31.7 kl. 17.00 
tisdag 2.8 kl. 19.00
onsdag 3.8 kl. 19.00

 ■ LoVisa
I sommar uppförs på publikens  
begäran succémusikalen grease 
på lurens sommarteater. Före-
ställningen innehåller massor av 
dans och alla de klassiska låtarna 
från filmversionen. Man kan alltså 
vänta sig en oförglömlig sommar-
natt på Lurens. 

regi: Christian Lindroos
musikinstudering: Sofia Finnilä 
koreografi: Mia Söderström 
dekor: Kjell Widlund 
dräkter: Maria Tallberg-Kaunismäki
smink: Anja Fagerlund
biljettförsäljning: ÖNUF:s kansli 
tel. (019) 532 412. 

biljettpris: Vuxna: 18 euro, barn: 
10 euro, grupper (minst 20 pers.) 15 
euro/person.
spelplats: Lurens Sommartea-
ter, från Lovisa centrum 8 km mot 
Lappträsk.
mer info: www.grease.fi och 
www.lurens.fi

Premiär  
fredag 1.7 kl. 19.00

Föreställningar 
söndag 3.7 kl. 16.00
tisdag 5.7 kl. 19.00
onsdag 6.7 kl. 19.00
torsdag 7.7 kl. 19.00
söndag 10.7 kl. 14.00
tisdag 12.7 kl. 19.00
onsdag 13.7 kl. 19.00
torsdag 14.7 kl. 19.00
söndag 17.7 kl. 16.00
tisdag 19.7 kl. 19.00
onsdag 20.7 kl. 19.00
torsdag 21.7 kl. 19.00
söndag  24.7 kl. 14.00
tisdag  26.7 kl. 19.00
onsdag 27.7 kl. 19.00
torsdag 28.7 kl. 19.00
söndag  31.7 kl. 16.00
tisdag  2.8 kl. 19.00
onsdag  3.8 kl. 19.00
torsdag 4.8 kl. 19.00
lördag  6.8 kl. 18.00

 ■ BoRgÅ
borgå svenska lillteater före-
visar på Postbacken i Illby pjäsen 
störst är kärleken, en 
romantisk musikkavalkad. 
dramatisering och regi: Thomas 
Henriksson. 
Arrangör: Borgåbygdens Ung-
domsförbund r.f. 
biljettförsäljning: I maj och juni 
Grand/Luckan må–fre kl. 12–17.00, 
tfn (019) 582 002 och i juli BUF:s 
kansli må–fre kl. 8–13.00, tfn (019) 
524 6770. 
biljettpris: 15 euro

Premiär  
tisdag 12.7 kl. 19.00

Föreställningar 
torsdag 14.7 kl. 19.00
fredag 15.7 kl. 19.00
tisdag 19.7 kl. 19.00

torsdag 21.7 kl. 19.00
lördag 23.7 kl. 19.00
söndag 24.7 kl. 19.00
tisdag 26.7 kl. 19.00
torsdag 28.7 kl. 19.00
fredag 29.7 kl. 19.00

 ■ degeRBy
degerby ungdomsförening rf ger 
i Valet och kvalet.
Pjäsen är en revy som bl.a. handlar 
om aktuella händelser, lokalt och 
på allmänt plan. Pjäsen innehåller 
mycket sånger och strävar att vara 
underhållande för alla åldrar.

spelplats: föreningshuset Furu-
borg, Furuborgsgränd 4, 10160, De-
gerby.
regi: Sven Sid
kapellmästare: Pekka Ristola
producent: Marianne Forsman
biljetter: Beställ via e-post biljet-
ter@degerbyuf.fi eller per telefon 
040 4694358 (kl. 17–19). Biljetterna 
kostar 15 euro för vuxna, 12 euro för 
pensionärer och per person i grup-
per över 15 personer, 10 euro för 
barn under 12 år.

tilläggsinformation: Mikael 
Schönberg, tel. 050 5560060,  
www.degerbyuf.fi

Premiär  
lördag 15.10 kl. 17.00

 ■ PaRgas
teaterboulages familjepjäs 
det susar i säven av 
Kenneth Grahame och Alan Benett
regi: Daniela Franzell

Berättelsen handlar i första hand 
om den godhjärtade Mullvaden, 
den företagsamma Råttan, den lev-
nadsglada risktagaren Paddan och 
den ampra allvetande Grävlingen. 
Lägg till ett gäng otrevliga vesslor 
och en och annan bortkommen ka-
nin och det blir ett äventyr för hela 
familjen!

spelplats: Lillholmen i Pargas. Pu-
bliken sitter under tak. Parkering 
100 m från spelplatsen.

Fly verkligheten  
en stund i sommar  
– gå på teater!
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biljetter: PIF-Tipstjänst  (Pargas), 
Stadshuset (Pargas), Ombudspos-
ten (Nagu), www.netticket.fi
pris: 16 euro vuxna/12 euro barn + 
exp. avg.
mer info: www.teaterboulage.fi

Premiär  
fredag 1.7  18.30

Föreställningar 
söndag 3.7 17.00
tisdag 5.7 18.30 
onsdag 6.7 18.30
torsdag 7.7 18.30
söndag 10.7 15.00 
söndag 10.7 18.30
tisdag 12.7 18.30
onsdag 13.7 18.30
torsdag 14.7 18.30
söndag 17.7 17.00
måndag 18.7 18.30
tisdag 19.7 18.30

 ■ PuRmo
pedersöre teater r.f. presente-
rar i år en helt nyskriven fars i bäs-
ta Åsa-Nisseanda. Kalabaliken 
i Knohult är skriven av Tho-
mas Krantz och har även 10 nyskriv-
na sånger.

musik: Steven Långs
regi: Kristian Snellman 
spelplats: Åliden i Purmo
biljetter: kan bokas fr.o.m.  6 juni 

på www.pedersoreteater.fi eller på 
telefon 050-413 1740. (Telefontider 
6.6–24.6 må–fre kl. 12–13, 27.6–22.7 
må–fre kl. 12–13 och 16–17.30)
biljettpriser: vuxna 15 € och 8 € för 
4–12 år, under 4 år gratis.
publiken får träffa: Åsa-Nisse och 
Eulalia, Edvard på Näset, Sjökvist 
Handlare, Klabbarparen och Kristin, 
Britta dotter till Edvard, Elsa piga 
hos Edvard, Anders dräng, Knohul-
taren, Lotta Knohultsbo, Tjuven Tor,  
Landsfiskalen, Hult (Knohultsbo), 
Larsson (Knohultsbo), Tjuven Mika-
el, Jan arvinge, Eva arvinge, Lind-
qvist advokat.

Premiär  
fredag  1.7 kl. 19.00

Föreställningar 
tisdag  5.7 kl. 19.00
torsdag  7.7 kl. 19.00
fredag  8.7 kl. 19.00
söndag  10.7 kl. 14.00
tisdag  12.7 kl. 19.00
onsdag  13.7 kl. 19.00
fredag  15.7 kl. 19.00
söndag  17.7 kl. 14.00
söndag  17.7 kl. 19.00
tisdag  19.7 kl. 19.00
onsdag  20.7 kl. 19.00
torsdag  21.7 kl. 19.00
fredag  22.7 kl. 19.00

 ■ oRaVais
Sommaren 2011 ger oravais teater
För några stockars 
skull av Fredrik Lång  

regi: Annika Åman
spelplats: Kyroboas kvarn, Kimo

En österbottnisk pjäs som utspelar 
sig på 60-talet och handlar om ett 
fiktivt sågverk som går i konkurs, 
samt människorna omkring sågen 
som på olika sätt drabbas av detta. 

Medan ungdomarna i byn firar 
sommaren och friheten, blir den 
bittre ungkarlen Gösta Mannfolk än 
mera vresig efter att ha sålt stock 
till den konkursdrabbade Sågen. 
Han tar hjälp av den försupne ad-
vokaten Marttila för att söka upp-
görelse och pressa sågdirektör Rask 
på de pengar som han blivit lovad 
och anser sig ha rätt till. 

 Men vem ligger egentligen bakom 
hoten mot Direktör Rask och hans 
familj? Var ligger rättvisan och får 
man ta lagen i egna händer. Vem 
var det som började?  Romanen 
För några stockars skull är skriven 
av den Närpesbördige författaren 
Fredrik Lång och utkom på Schildts 
förlag år 1998. Pjäsen har dramati-
serats av författaren med vissa spe-
cialbeställningar från Oravais Teater 
och regissören.

bokningar: fr.o.m. 1.6 på tel. 041-
4482639, ti–sö kl. 12–17 eller på 
www.oravaisteater.fi

Premiär  
onsdag 6.7 kl. 19.00

Föreställningar 
fredag 8.7 kl. 19.00
söndag 10.7 kl. 19.00
onsdag 13.7 kl. 19.00
torsdag 14.7 kl. 19.00
fredag 15.7 kl. 19.00
söndag 17.7 kl. 19.00
onsdag 20.7 kl. 19.00
torsdag 21.7 kl. 19.00
fredag 22.7 kl. 19.00
söndag 24.7 kl. 19.00
onsdag 27.7 kl. 19.00
torsdag 28.7 kl. 19.00
fredag 29.7 kl. 19.00
lördag 30.7 kl. 19.00

 ■ RePLoT
skäriteatern har premiär på den 
nyskrivna farsen Familjelycka 
i kläm av S. Erlands, M. Forsman 
och J. Karhulahti. 
regi: Gert Sabel. 

I pjäsen, som utspelar sig i nutid, 
får vi träffa Leif och Gösta och deras 
familjer och ta del av deras liv en 
stund. Som semesterfirare ska de 
båda familjerna njuta av sommaren 
när den är som bäst. I granngården 
hittar vi även Fride och Elna som 
månar om sina odlingar och blom-
mor. Kristina är kär likaså Veronica 
som kommer på besök från Sverige. 
Hugo och Andreas vill vara vuxna 
medan Cissi och Hanna trånar efter 
män med skäggstubb, eller var det 
välvårdade advokater? Förveckling-
arna är många, skratten ännu fler. 

Välkomna till Replot för att njuta av 
sommaren en stund med oss.

Premiär  
fredag 8.7 kl. 19 .00

Föreställningar 
söndag 10.7 kl. 19.00
måndag 11.7 kl. 19.00
tisdag 12.7 kl. 19.00
onsdag 13.7 kl. 19.00
torsdag 14.7 kl. 19.00
fredag 15.7 kl. 19.00
lördag 16.7 kl. 19.00
söndag 17.7 kl. 14.00
söndag 17.7 kl. 19.00

fortsätter➜

 oraVaiS tEatEr                 BorGå SVEnSka lilltEatEr                 lUrEnS SoMMartEatEr                 raSEBorGS SoMMartEatEr



annons

PROGRAM fredag 2.9
11.00 (– 13.00) Öppning av infopunkt 
 (Humanistcentret Arken, Fabriksgatan 2) 
11.30 (– 13.00) Välkomstfi ka + mingel  
13.00–14.00 BLOCK 1 Troed Troedson 
  Skall vi förhålla oss till framtiden 
  eller framhålla förr i tiden?
14.00–14.15 PAUS 
14.15–15.15 BLOCK 2 Alexandra Pascalidou 
  Om lönsamhet i olikhet och 
  människovärdets variationer
15.15–15.45 PAUS 
15.45–17.15 BLOCK 3 Sara Sundell 
  Könsroller och bemötandet av fl ickor och pojkar
 BLOCK 3 Malin Gustavsson 
  Normkritisk workshop för föreningar
 BLOCK 3 Ann-Jolin Grüne 
  Föreningar som mötesplats 
  – tredje sektorns roll i integrering av invandrare
 BLOCK 3 Niklas Hill 
  Medlemsmodellen – ett verktyg för att nå ut bredare
 BLOCK 3 Noomi Elfving 
  Körsång med "Silverstänk"
 BLOCK 3 Kaisa Leka 
  Härligt och hemskt utanförskap
 BLOCK 3 Gonzalo "Gonzo" J. Reyes 
  Hip hop ökar integration
 BLOCK 3 Pia Mikander 
  Antirasistiskt arbete
 BLOCK 3 Fredrika Biström 
  Normkrockar – hbtiq i vardag och arbete
 BLOCK 3 Emina Arnautovic 
  Integrering – inte bara språk
17.15–17.30 PAUS 
17.30–19.00 BLOCK 4 Jonas Hassen Khemiri 
  Tal versus tystnad  
20.00– Buffét + mingel 

Föreläsningsutrymmen:  BLOCK 1,2,4 Solennitetssalen (Rothoviusgatan 2)
 BLOCK 3 Humanistcentret Arken, (Fabriksgatan 2)

PROJEKTKOORDINATOR
Frida Westerback
tfn +358 50 502 51 66
frida.westerback@festival.fi  

08.00–09.30 Morgonyoga 
11.00  Öppning av festivaldag 2 på Universitetsgatan
11.00–15.00 Festivalmässan på Universitetsgatan
12.00–13.30  Lunch
15.00  Förening 2011 avslutas
17.00  Bussarna avgår

Festivalens andra och publika dag äger huvudsakligen rum på Universitetsgatan 
i centrala Åbo. Här får vi stolt visa upp vårt verksamhetsspektrum för varandra 
och för en bred allmänhet. Det bjuds också på underhållning för hela familjen.

Se programmet i sin helhet på: 

www.festival.fi 

PROGRAM lördag 3.9

Troed
Troedson

SKALL VI FÖRHÅLLA OSS 
TILL FRAMTIDEN ELLER 
FRAMHÅLLA FÖRR I TIDEN?

Alexandra 
Pascalidou

OM LÖNSAMHET I OLIKHET 
OCH MÄNNISKOVÄRDETS 
VARIATIONER

Jonas
Hassen Khemiri

TAL VERSUS TYSTNAD

2–3.9.2011 ÅBO

ANMÄLNINGSTID 21.4–30.6.2011
◗ Anmälningen till Förening 2011 sker via anmälningsformuläret på: 
 www.festival.fi 
◗ Reservering av tält/utställningsutrymme på festivalmässan 
 sker genom samma anmälningsformulär.

KOST & LOGI
◗ Festivaldeltagarna erbjuds övernattning på 
 Scandic Plaza och Julia till ett subventionerat pris. 

TRANSPORT
◗ Gratis busstransport arrangeras till och från Åbo. 

Samtlig information berörande anmälan fi nns sammanfattad på: 

www.festival.fi 

ANMÄLAN



PROGRAM fredag 2.9
11.00 (– 13.00) Öppning av infopunkt 
 (Humanistcentret Arken, Fabriksgatan 2) 
11.30 (– 13.00) Välkomstfi ka + mingel  
13.00–14.00 BLOCK 1 Troed Troedson 
  Skall vi förhålla oss till framtiden 
  eller framhålla förr i tiden?
14.00–14.15 PAUS 
14.15–15.15 BLOCK 2 Alexandra Pascalidou 
  Om lönsamhet i olikhet och 
  människovärdets variationer
15.15–15.45 PAUS 
15.45–17.15 BLOCK 3 Sara Sundell 
  Könsroller och bemötandet av fl ickor och pojkar
 BLOCK 3 Malin Gustavsson 
  Normkritisk workshop för föreningar
 BLOCK 3 Ann-Jolin Grüne 
  Föreningar som mötesplats 
  – tredje sektorns roll i integrering av invandrare
 BLOCK 3 Niklas Hill 
  Medlemsmodellen – ett verktyg för att nå ut bredare
 BLOCK 3 Noomi Elfving 
  Körsång med "Silverstänk"
 BLOCK 3 Kaisa Leka 
  Härligt och hemskt utanförskap
 BLOCK 3 Gonzalo "Gonzo" J. Reyes 
  Hip hop ökar integration
 BLOCK 3 Pia Mikander 
  Antirasistiskt arbete
 BLOCK 3 Fredrika Biström 
  Normkrockar – hbtiq i vardag och arbete
 BLOCK 3 Emina Arnautovic 
  Integrering – inte bara språk
17.15–17.30 PAUS 
17.30–19.00 BLOCK 4 Jonas Hassen Khemiri 
  Tal versus tystnad  
20.00– Buffét + mingel 

Föreläsningsutrymmen:  BLOCK 1,2,4 Solennitetssalen (Rothoviusgatan 2)
 BLOCK 3 Humanistcentret Arken, (Fabriksgatan 2)

PROJEKTKOORDINATOR
Frida Westerback
tfn +358 50 502 51 66
frida.westerback@festival.fi  

08.00–09.30 Morgonyoga 
11.00  Öppning av festivaldag 2 på Universitetsgatan
11.00–15.00 Festivalmässan på Universitetsgatan
12.00–13.30  Lunch
15.00  Förening 2011 avslutas
17.00  Bussarna avgår

Festivalens andra och publika dag äger huvudsakligen rum på Universitetsgatan 
i centrala Åbo. Här får vi stolt visa upp vårt verksamhetsspektrum för varandra 
och för en bred allmänhet. Det bjuds också på underhållning för hela familjen.

Se programmet i sin helhet på: 

www.festival.fi 

PROGRAM lördag 3.9

Troed
Troedson

SKALL VI FÖRHÅLLA OSS 
TILL FRAMTIDEN ELLER 
FRAMHÅLLA FÖRR I TIDEN?

Alexandra 
Pascalidou

OM LÖNSAMHET I OLIKHET 
OCH MÄNNISKOVÄRDETS 
VARIATIONER

Jonas
Hassen Khemiri

TAL VERSUS TYSTNAD

2–3.9.2011 ÅBO

ANMÄLNINGSTID 21.4–30.6.2011
◗ Anmälningen till Förening 2011 sker via anmälningsformuläret på: 
 www.festival.fi 
◗ Reservering av tält/utställningsutrymme på festivalmässan 
 sker genom samma anmälningsformulär.

KOST & LOGI
◗ Festivaldeltagarna erbjuds övernattning på 
 Scandic Plaza och Julia till ett subventionerat pris. 

TRANSPORT
◗ Gratis busstransport arrangeras till och från Åbo. 

Samtlig information berörande anmälan fi nns sammanfattad på: 

www.festival.fi 

ANMÄLAN



6 • på svenska • juni 2011

Finlands Svenska Ung-
domsförbund (FSU) har kört 
igång med det nya projek-
tet teater på luffen. 

Projektet inleddes nu under vå-
ren i Nyland, men skall efter 
sommaren utvidgas till Åboland 
och Österbotten. FSU vill genom 
projektet erbjuda teatergrup-
perna möjlighet att fortbilda sig, 
utan att behöva resa någonstans.  

Konkret innebär projektet en 
omkringresande dramainstruktör 
som reser runt bland teatergrup-
perna och erbjuder fortbildning 
på plats och ställe. Utbildnings-
ämnena varierar från gruppernas 
egna behov och önskemål. Grup-
perna kan föreslå något som de 
behöver för sin kommande pro-
duktion eller välja något de helt 
enkelt skulle vilja pröva på. När 
grupperna själv valt vad de vill 
lära sig och vilket datum som 
skulle passa dem, så är det bara 
att kontakta FSU som fixar res-
ten. Har gruppen redan någon 
som de skulle vilja ha som ut-
bildare, går det också att föreslå. 
Detta är ett bra sett för grupper-
na att göra något roligt tillsam-
mans som bygger upp gruppan-
dan och på samma gång ger dem 
nya kunskaper. Låter detta som 
något för er grupp? Ta då kon-
takt!

Målsättningen med projektet 
är att stärka det som är bra inom 
amatörteatern, men samtidigt 
kunna vidga vyerna och bredda 
kunskapen. Projektet är finansie-
rat av Leader -aktiongrupperna i 
Nyland, Åboland och Österbot-
ten samt Svenska Kulturfonden. 
Kursönskemål kan skickas till te-
ater@fsu.fi. Fsu

Merja laaksovirta från Fin-
land blir ny ordförande för 
association internationale du 
théâtre amateur/ international 
amateur theatre association 
(aita/iata). 

Merja är verksamhetsledare för Fin-
lands amatörteaterförbund och har i 
många år varit aktiv i internationel-
la sammanhang. Hon sitter bland an-
nat i styrelsen för AITA/IATA och har 
sedan 2004 fungerat som förbundets 
vice ordförande. 

AITA/IATA arrangerade ordföran-
deval under General Assembly kon-
gressen i Monaco i samband med 
Mondial du Theatre-evenemanget. 
Merja Laaksovirta vann över sin mot-

ståndare Rob Van Genechten från 
Belgien med rösterna 118 mot 109

Merja tar över ordförandeskapet 
under Tromsö dialogfestivalen i Nor-
ge i juli då nuvarande ordförande Pa-
trick O’Dwyer från Irland avgår.

Festival i Tromsö
Internationella amatörteaterförbun-
det AITA/IATA arrangerar amatörtea-
terfestival i Tromsö 14–24.7.2011. Det är 
den 30:de festivalen som förbundet ar-
rangerar. I festivalen deltar teaterföre-
ställningar från 18 olika länder. Under 
festivalen arrangeras också utbildning-
ar och ett internationellt seminarium 
om kultur och fattigdom. I samband 
med festivalen hålls också amatörtea-
terns världskongress. Teaterorganisa-
tionen HATS i Tromsö och Norsk te-
aterråd är huvudarrangörer för årets 
festival. För mera information besök 
www.tromsodialog2011.no. Fsu

nu är det dags att söka med 
till teaterfestivalen teaterbåten. 

Festivalen är en tvåspråkig amatör-
teaterfestival, där Finlands Svenska 
Ungdomsförbund står för det svensk-
språkiga utbudet.  Festivalen är en ge-
mensam och öppen mötesplats där alla 
teatervänner från hela landet kan sam-
las och fira sommar repertoarens slut 
och höstsäsongens inledning.

Festivalen arrangeras ombord på Sil-
ja Europa 23–24.9.2011 och kommer att 
segla från Åbo hamn. 

Festivalen erbjuder grupper samt de 
som är aktiva och intresserade av tea-
ter, en ypperlig möjlighet att uppträda, 
men också en chans att koppla av och 
träffa andra teateraktörer. Nämnda fes-
tival arrangerades första gången våren 
2004. Deltagarantalet har ökat varje 
gång och senaste år deltog redan över 

650 teaterintresserade i festivalen.
De teatergrupper som är intressera-

de av att uppträda under festivalen kan 
söka nu via festivalens hemsida. 

Under festivalen 2010 visades det 23 
föreställningar under de 20 timmar fes-
tivalen tar. Förutom att se på föreställ-
ningar kan du till exempel delta i en 
av workshopparna eller i den popu-
lära improvisationstävlingen ”Drän-

ka motståndaren” som ordnas även i 
år. Tävlingen ger de tävlande grupper-
na en möjlighet att dras med i improvi-
sationens virvlar. De som tänker delta 
i festivalen och hör till ungdomsfören-
ingsrörelsen skall nämna FSU i sam-
band med sin reservation, då Finlands 
Svenska Ungdomsförbund bjuder dem 
på lunch. Läs mera om festivalen på si-
dan www.teatterilaiva.com. Fsu

Teater  
på luffen

Finsk fläkt i  
teatervärlden

Teaterbåten kastar loss

foto: teatteriLaiva.com

foto: privat

 ■ näRPes
närpes teater ger 
du Wida Wackra Wäst.

Sommaren 2011 är historisk för När-
pes Teater. Då invigs teaterns ny-
byggda vridläktare och då är det 
urpremiär för teaterns storsatsning; 
familjepjäsen dramakomedin Du 
Wida Wackra Wilda Wäst. Den gam-
la vridläktaren byggdes 1966 och 
hade verkligen tjänat sitt syfte med 
råge. Den började vara murken och 
rent av farlig. Den nya läktaren är 
identisk med den gamla om man 
ser till utsidan men inuti finns mo-
dern teknik, stålbalkar och en tyst-
gående mekanik. 

Den första pjäs som spelas vid den 
nya läktaren är Du Wida Wackra Wil-
da Wäst av Peter Snickars som ock-
så regisserar pjäsen. Pjäsen som 
en verklig storsatsning riktar sig till 
hela familjen och utlovar spänning, 
kärlek, uppgörelser, hämnd och för-
soning men också humor och dråp-

liga situationer. Världens tyngs-
ta teaterrekvisita, ånglokomotivet 
Kasköbässin med tillhörande vagn 
ska ut och rulla igen efter sex års 
paus. Senast det var med var i Väinö 
Linnas Under Polstjärnan. 

Handlingen utspelar sig i ett fik-
tivt Vilda Västern i slutet av 1800-ta-
let. Det handlar alltså inte om det 
riktiga USA utan ett Vilda Västern 
som kanske bara finns i vår fanta-
si, men som har alla de klassiska in-
gredienserna som en riktig Västern 
ska ha; dueller, tågrån, saloonslags-
mål, guldgrävare och uppgörelser. 
Fyra hästar kommer att medverka. 
De ska dra vagnar och ridas vid oli-
ka tillfällen. 

I sommarens pjäs medverkar en hel 
mängd bekanta aktörer från tidiga-
re år: Lasse Eriksson, som inte har 
spelat vid vridläktaren på 12 år, Gös-
ta Marander som medverkat vid 
Närpes Teater sedan starten 1964 
samt Carl-Gustav Mangs, Tommy 

Enroth, Magdalena Snickars, Cecilia 
Back, Håkan Norrback för att näm-
na några.

Närpes Teater hoppas att alla som 
vill vara med om en riktig Vilda Väs-
tern upplevelse tar tillfället i akt och 
kommer till teatern i sommar och 
låter sig vridas runt av Nordens mo-
dernaste vridläktare!

bokning samt mer info: www.nar-
pes.fi/teater

Premiär  
lördag 9.7 kl. 19.00

Föreställningar 
tisdag 12.7 kl. 19.00 
torsdag 14.7 kl. 19.00
söndag 17.7 kl. 19.00
tisdag 19.7 kl. 19.00
torsdag 21.7 kl. 19.00 
söndag 24.7 kl. 19.00
tisdag 26.7 kl. 19.00
torsdag 28.7 kl. 19.00 
lördag 30.7 kl. 19.00

 ■ eCKeRö
bentes sommarteater i samarbe-
te med ålands ungdomsförbund 
kommer i sommar att satsa på fa-
miljen och barnen. Vi kommer att 
uppföra madicken på Juni-
backen av Astrid Lindgren. 

Madicken som pjäs riktar sig till 
hela familjen. Vi får se hur det går 
med Madickens nya sandaler och vi 
får följa Madicken och Lisabet som 
har utflykt på vedbodstaket, se hur 
det går när flygaren kommer till Ju-
nibacken och mycket mer. 

Övningarna har kört igång och det 
glada gänget ser fram emot att ta 
sig an Bentesscenen. Detta med ut-
omhusteater kommer att vara en 
ny upplevelse för de flesta i ensem-
blen. På scenen kommer det att fin-
nas cirka 15 glada amatörskådespe-
lare i åldern 10 till 60 år. De flesta är 
som sagt nya för Bentesscenen, så 
även 12-åriga Emilia Virta från Jo-
mala som kommer att spela Ma-

dicken. Sofia Laasonen kommer att 
regissera och Ulf Schröder kommer 
att fungera som producent. 

plats: Bentes sommarteater
Norra Överbyvägen, Eckerö
mer info: http://www.ungdom.ax/
evenemang/bentes

Premiär  
fredag 1.7 kl. 19 .00

Föreställningar 
fredag 1.7 kl. 19.00
söndag 3.7 kl. 17.00
tisdag 5.7 kl. 19.00
onsdag 6.7 kl. 19.00
torsdag 7.7 kl. 19.00
lördag 9.7 kl. 17.00
söndag 10.7 kl. 15.00
söndag 10.7 kl. 19.00
tisdag 12.7 kl. 19.00
onsdag 13.7 kl. 19.00
torsdag 14.7 kl. 19.00
lördag 16.7 kl. 17.00
söndag 17.7 kl. 17.00



Så heter årets Nordiska
Ungdomsvecka som arrangeras av
Finlands Svenska Ungdomsförbund.
Temat är ungdomars möjlighet till
mobilitet och hur våra nordiska
samhällen påverkas av migration.
Metoderna vi kommer att använda har
med drama, bildkonst och foto/film att
göra. Dessutom kommer vi att
bekanta oss med Ålands natur och
kulturhistoria. Också själva
ungdomsveckan rör helt konkret på
sig. Vi startar i Stockholm på söndag
kväll den 31 juli, håller de flesta
programdagarna på Åland och
avslutar veckan i Europas
kulturhuvudstad Åbo på söndag den 7
augusti 2011.

Nordisk ungdomsvecka 2011 riktar sig
till 14-24-åriga nordiska ungdomar
som vill vara med om en spännande
vecka med nya vänner och mycket
skoj i vacker skärgårdsmiljö och
samtidigt lära sig något nytt.

Mer information finns på www.fsu.fi
under "Nordisk ungdomsvecka".

Visst vill DU vara med om en

oförglömlig vecka tillsammans med

andra nordiska ungdomar?

MOBILITET OCH MIGRATION
SOM UNGDOMSKONST

annons

annons
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ps
på svenska delas ut till alla 
finlandssvenska  hem fyra gånger i året. 
Upplagan är 139 226 exemplar. 

utgivare
Kulturfabriken Ab
Nylandsgatan 17 B 27 
00120 Helsingfors
telefon 09-7515 5100 

e-post info@pasvenska.fi
Webb www.fsu.fi

Ansvarig utgivare Tomas Järvinen. 
redaktörer Sofia Wegelius, Tomas Järvinen, 
Kim Österman. 
Form Ord & Bild. tryck KSF Media.

annonser
Kulturfabriken Ab
Nylandsgatan 17 B 27 
00120 Helsingfors
telefon 09-7515 5100
e-post annons@pasvenska.fi

För annonsuppgifter 
och -priser besök oss på 
www.påsvenska.fi

aV-teatern från 
Helsingfors har valts 
ut att uppträda på 
amatörteaterfestiva-
len i Seinäjoki i som-
mar.

Seinäjoen Harrastajateat-
terikesä är en amatörte-
aterfestival som arrang-
eras årligen i Östermyra. 
Till festivalen sökte i år 48 
amatörteaterproduktio-
ner, av dem blev 10 valda 
att delta i festivalen. Årets 
festival går av stapeln 26–
28.8. Då kan man se alla 
de valda produktionerna, 
bland annat den svensk-
språkiga teatergruppen 
AV-Teaterns (Helsingfors) 
produktion Kuta och kör 
som uppförs två gånger på 
lördag förmiddag 27.8.. 

Valet av pjäser gjordes i 
år av skådespelaren Laura 
Jurkka. Själv kommenterar 
Laura sina val så: ”I före-
ställningarna gör man ett 
djupdyk i den finska sjä-
len, landskapet, ensamhe-
ten, skammen, i de svar-
ta hålen, ända till gränsen 
av psykos. Samtidigt tas 
ett starkt ställningstagan-
de för den lilla människan. 
Allt detta utan att glöm-

ma revyerna, musiktea-
tern och komedierna. De 
som sökt överraskade mig 
med sitt skådespelararbe-
te, med sin goda gruppan-
da och med den rena gläd-
je de visar för att spela, 
säga och utrycka sig.” 

Utöver de valda produk-
tionerna kommer publi-
ken också att få njuta av ett 
teaterbesök från Japan då 
gruppen Bungeiza besöker 
festivalen med produktio-
nen ”Ett frieri”. Därtill har 
besökarna en möjlighet att 
delta i verkstäder som Ung 
Kultur bjuder deltagarna 
på. I år är det improvisatö-
ren Simo Routarinne som 
leder verkstäderna. 

• AV-Teatern: Kuta och Kör 
• Jyväskylän Huoneteatte-
ri: Harmonia 
• Järvenpään Teatteri: Tar-
peettomia ihmisiä 
• Kajaanin harrastajate-
atteri: Schwarzenegger ins 
KainuuTerminaattorien pe-
rilliset 
• Karjalainen näyttämö: Pil-
visen poika 
• Oulun Taidekoulun Un-
derground-teatteri: Sa-
tyruskoi 

 
 ”aV-Teatern har 
några gånger 
tidigare deltagit 
i utomstående 
teaterfestivaler och 
faktiskt för länge 
sedan i seinäjoki på 
samma festival. aV-
teatern har också 
uppträtt med pjäsen 
’du fresterska’ 
i sverige och 
Lettland. ”
Christian Holmström

• Tampereen Ylioppilastea-
tteri: Täällä haisee häpeä –   
Punkmusikaali
• Teatteri Lapua: Kiviä Tas-
kussa
• Teatteri Lapua: Valokuva-
varkaat
• Valkeakosken kaupungin-
teatteri: 4.48 Psykoosi   

För mera informa-
tion om festivalen 
besök www.shtl.fi

Kuta och kör  
till seinäjoki

 ■ VALdA pJäser 2011

foto: av-teatern
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www.teaterboulage.fi

TEATERBOULAGE PRESENTERAR

av Kenneth Grahame/Alan Benett
Regi: Daniela Franzell

PREMIÄR   1.7. 18.30

Visas på Lillholmen i Pargas. Publiken sitter under tak.
Biljetter: www.netticket.fi

En pjäs för hela familjen

FÖRESTÄLLNINGAR 
fredagen 1.7.  19.00
söndag  3.7.    16.00
tisdag  5.7. 19.00
onsdag  6.7.    19.00
torsdag  7.7.    19.00

söndag  10.7.    14.00
tisdag 12.7. 19.00
onsdag  13.7.    19.00
torsdag  14.7.    19.00
söndag  17.7.    16.00
tisdag  19.7.    19.00

onsdag  20.7.    19.00
torsdag  21.7.    19.00
söndag  24.7.    14.00
tisdag  26.7.    19.00
onsdag  27.7.    19.00
torsdag  28.7.    19.00

söndag  31.7.    16.00
tisdag  2.8.    19.00
onsdag  3.8.    19.00
torsdag  4.8.    19.00
lördag  6.8.    18.00

FÖRESTÄLLNINGAR 
fredagen 1.7.  19.00
söndag  3.7.    16.00
tisdag  5.7. 19.00
onsdag  6.7.    19.00
torsdag  7.7.    19.00

söndag  10.7.    14.00
tisdag 12.7. 19.00
onsdag  13.7.    19.00
torsdag  14.7.    19.00

onsdag  20.7.    19.00FÖRESTÄLLNINGAR 

Biljettbokning: ÖNUF:s kansli tel. (019) 532 412
Vuxna: 18,-, barn: 10,-, grupper (minst 20 pers.) 15,-/pers.

Premiär fredagen den 1.7. 2011 kl. 19.00

Lurens Sommarteater, från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk • www.grease.fi  • www.lurens.fi 
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